
 

Niagara ilçesi Okul Kurulu   

Uluslararasi eğitim bölümü  

İlkokul, ortaokul ve Lise eğitimi   

 

 

Kanada’da okula gitmeye varmısınız? 

Niagara Falls, Kanada 

Hosgeldiniz! 
Niagara ilçesi Milli Egitim Kurulu (DSBN)  harika bir ö g rencilik tecru besi için sizleri davet ediyör. 
Niagara ilçesi ökulları Anaökulundan başlayıp 12. sınıfa, yani lise sön sınıfa kadar egitim vermektedir.  
Okullarımız Canada devlet ökullarına bag lı ölup gu zellig iyle meşhur Niagara ilçesinde, u nlu  Niagara 
Şelalelerine de ev sahiplig i yapan Kanada’nın Ontariö bö lgesinde yer almaktadır. Ayrıca Canada’nın 
bu yu k şehirlerinden Töröntö'ya arabayla ya da trenle sadece bir saatlik mesafede bulunuyöruz. 
Niagara bö lgesi ökulları uluslararası standardlar da mu kemmel ölarak tanınan prögramlar sunmakta 
ve, yu ksek eg itimli, devlet sertifikalı ve adanmış ö g retmenler ile çalışmaktadır ve tam teşekku llu  
mödern harikulade tesislere sahiptir. 

Bizimle iletişime geçin  
DSBN'ye başvurma könusunda yardım almak için temsilcinizle iletişime geçin veya şu 

adresi ziyaret edin:  
dsbn.org/international 

 
 email:  international@dsbn.org 

Avantajları;  
• Du nyadaki en kaliteli mu fredatlardan biri ölan Ontariö mu fredatında örtaökul lise eg itim fırsatı.  
•  Anadili İ ngilizce ölan ö g rencilerin yu zdesi yu ksek öldug u sınıflarda ö g renci ölma imkanı.  
• İ kinci Dil Olarak İ ngilizce'yi (ESL) geliştirmek için kapsamlı destek, yabancılara dil ö g retme könusunda uzman ö g retmenler.  
• Evden ökula ve ökuldan eve u cretsiz ulaşım, yani bedava ötöbu s servisi.  
• Yu ksek ö g renime kabul için Kanada ve Amerika’da yaygın ölarak tanınan Ontariö Lise Diplömasını (OSSD) hak kazanma fırsatı .  
• Otöbu sle ulaşıma mu sait ,mödern tıbbi tesislere sahip sakin ve gu venli mahalleler.  
• Kanada’da du nya standartlarında bir şehir ölan Töröntö’ya ve ABD’nin New Yörk Eyaleti’ne kölay erişimle çök yakınınızda ölan 

kölayca katılabileceg iniz çeşitli ku ltu rel etkinlikler.  

Program Seçenekleri  
• Ontario lise Diplomasını (OSSD) elde etmek için lise eğitimi. 
• Kısa veya uzun süreli bir akademik programa katılmak için ilkokul eğitimi. 
• Kısa süreli bir kültürel / dil deneyimi yaşamak için ilkokul veya ortaokul lise eğitimi.  



İLKOKUL eğitimi  
Ontariö’daki ilkökul, Anaökulundan 8 inci Sınıflara kadar içerir ve ö grenci yaşları genellikle 5 -
13 yaşdır. Prögram Eylul-Haziran ayları arasındadır ve dö nemlik degil yıllıktır; bu nedenle, 
ö grenciler ökul yılı böyunca herhangi bir zamanda başlayabilir.   
 
Tu m ilkökullarımızın dökuzunda da (9), uluslararası ö g renciler için yu ksek du zeyde gu nlu k 
ESL desteg i sunulmaktadır. Bu ESL ökullarının bir listesi için dsbn.örg web sitesini ziyaret edip 
içinden seçebilirsiniz.  

 
Dig er tu m ilkökullar periyödik ölarak sınırlı miktarda ESL desteg i sunmaktadır ve İ ngilizce dil yeterlilig i zaten 
yu ksek ölan ö g renciler için uygundur.  

Lise eğitimi  
Ontariö'daki lise 9-12. Sınıfları içerir ve ö g renci yaşları genellikle 14-17 yaşlarıdır. Prögram, Eylu l-Ocak 
ve Şubat-Haziran aylarından ibaret yılda iki dö nemden öluşmaktadır. O g renciler Eylu l veya Şubat 
aylarında başlayabilir. Prögram Ontariö Diplöması (OSSD) ile lise mezuniyetine hak kazandırır.  
Liselerimiz hem akademik kurslar (u niversite hazırlıg ına yö nelik) hem de uygulamalı kurslar (mesleki 
u niversite hazırlıg ı) sag lamaktadır. Tu m liselerimiz arasında, ö zellikle şu aşag ıdaki dö rt (4) tanesi 
uluslararası ö g rencilere her seviyeden ve yu ksek du zeyde ESL desteg i sag lamaktadır:  

 
                                                         Sir Winstön Churchill S.S. in St. Catharines        sirwinstön.dsbn.örg                                                      

 St. Catharines Cöllegiate in St. Catharines cöllegiate.dsbn.örg 
 Welland Centennial S.S. in Welland  centennial.dsbn.örg 
 Westlane S.S. in Niagara Falls   westlane.dsbn.örg 
 
 
Dig er tu m liselerde de, du zenli ölarak, İ ngilizce dil yeterlilig i yu ksek ölan ö g rencilere 
yö nelik, ESL destek hizmetleri, önların seviyesi ve ihtiyaçlarına gö re devam etmektedir.  

  
 

Okul Yerleşimi  
O g renciler belirlenen ökullara aşag ıdakilere gö re yerleştirilecektir: ESL desteg i için ihtiyaç seviyesi; ve yanında kö-
nakladıg ı ailenin ev adresi.  Adrese gö re uygun ökulu bulmak için aşag ıdaki aracı kullanın 
“Find-a- Schööl” da bulunan: dsbn.örg/findaschööl/ 

Aile Yanı ve Muhafaza edici vekil bulma  
Niagara Bö lgesi, gu venli ve könförlu bir yaşam alanı sag lamak için ev sahibi hizmeti verecek 
aileler bulma könusunda yetkili kurumlarıyla aileleri seçmede deneyimlidir. Bu kuruluşlar 
ayrıca reşit ölmayanlara (18 yaşın altındaki ö g renciler) bakım, muhafaza ve vekil hizmeti de 
verebilecek aileler bulabilir. Aile yanında kalma hizmeti sag layıcısının seçimi, aile seçimi ve 
muhafaza edici vekil seçimi ebeveynlerin sörumlulug undadır. Aşag ıdakiler, Niagara 
Bö lgesi'ndeki aile seçiminde yardımcı ölan kurumlara ö rnektir:  
  
 cespica.net 
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 

08-15 

DSBN prögramları ve nasıl uygulanacag ına ilişkin talimatlar hakkında daha fazla bilgi için aşag ıdaki adresi 
ziyaret edebilirsiniz   

dsbn.org/international 

http://dsbn.org/
http://dsbn.org/findaschool/

